
   ZAPOJTE SA DO SÚŤAŽE 

 

   NA VEKU ZÁLEŽÍ 

 
Zapojte sa do kreatívnej súťaže na FB a pomáhajme 
spoločne zamedziť predaju tabakových výrobkov 
neplnoletým! 
V súvislosti s touto aktivitou je pripravená pre študentov stredných škôl kreatívnu súťaž na FB. Do 
súťaže sa môžu zapojiť  žiaci na druhom stupni základných škôl a študenti stredných škôl formou natočenia 
videa, v dĺžke do 30 sekúnd, ktoré následne vložia na www.navekuzalezi.sk. 
Súťažné videá je treba zaslať do 21.5.2018. 
Viac informácií na fecebookovej skupine „navekuzalezi“ www.facebook.com/navekuzalezi. 
Obsah spotu má zachytiť kreatívny spôsob, akým by oslovili svoje okolie, aby 
si pri kúpe tabakových výrobkov pripravili dopredu na kontrolu veku svoje 
preukazy totožnosti. Týmto spôsobom sa budú nielen podieľať na lepšom dodržiavaní Zákona 
o ochrane nefajčiarov, ale aj pomôžu zrýchliť čas čakania pri pokladni a zlepšiť tak klímu pri nakupovaní. 
Zaslané súťažné práce budú hodnotiť návštevníci  facebooku a odborná komisia. Tie videospoty, ktoré 
dostanú najviac LIKE, budú zaradené do finále a po následnom posúdení odbornej komisie budú určení 
víťazi jednotlivých  kategórií. 
 Víťazné videá a víťazi budú zverejnení na tlačovej konferencii  31.5.2018 konanej počas Svetového 
dňa bez tabaku. Tieto videá a výsledky súťaže si budete môcť pozrieť na facebookovej stránke projektu 
„Na veku záleží“. 
Obsah spotu má zachytiť kreatívny spôsob, akým by oslovili svoje okolie, aby si pri kúpe 
tabakových výrobkov pripravili dopredu na kontrolu veku svoje preukazy totožnosti. Týmto 
spôsobom sa budú nielen podieľať na lepšom dodržiavaní Zákona o ochrane nefajčiarov, ale aj pomôžu 
zrýchliť čas čakania pri pokladni a zlepšiť tak klímu pri nakupovaní. 
Cieľom súťaže je využiť kreativitu a nadšenie mladých ľudí, aby takouto formou napomáhali 
predajcom lepšie dodržiavať zákon a mali možnosť stať sa súčasťou snaženia v rámci projektu 
spoločenskej zodpovednosti Na veku záleží. 
Víťazi jednotlivých kategórií budú ocenení finančnou odmenou 
v hodnote 300,00 EUR / I. miesto , 130,00 EUR / II. miesto a 70,00 EUR/ III. miesto. 
 

 
 



 


